


PLAN FINANSOWY,
czyli jak zarabiać w Colway International



Ścieżka kariery
w Colway International



Poznaj naszych bohaterów:

ANNA 
• ma 32 lata,
• jest mamą 2 małych dzieci,
• nie pracowała od kilku lat i obawia 

się powrotu na rynek pracy, ale...



…Anna często bywa na placach 
zabaw, w kawiarniach dla mam 
i aktywnie uczestniczy 
w grupach dyskusyjnych w sieci.



Tam poznaje inne aktywne mamy, które tak, jak Anna potrzebują:
- suplementów, aby odżywić zmęczony organizm,
- kolagenu, aby poprawić kondycję skóry po ciąży,
- dobrych kosmetyków, aby znów poczuć się piękną.



Anna podjęła wyzwanie
i działa w Colway 

International jako Partner.



Dzięki: 
- rekrutacji nowych członków (Memberów),
- podziale marży,
- promocji swojego sklepu w Internecie… 
…Anna zarabia stale kilkaset złotych od jednej pozyskanej osoby, 
pracując w domu. 



Zarobione w ten sposób pieniądze może 
przeznaczyć na:

- lekcje języków dla dzieci,
- wspólne wyjścia do kina,
- rodzinne wakacje,
- własne pasje
- i produkty, za które nie płaci.



A oto małżeństwo

BEATA I TOMEK
• od zawsze ciężko pracowali 

na etacie,
• oboje chcieli mieć własną 

działalność, ale nie mieli kapitału
na start,

• chcieli zabezpieczyć przyszłość 
swoich dzieci,

• odłożyć na własną emeryturę,
• i mieć więcej czasu dla siebie.



Postanowili że Colway 
International będzie ich 
sposobem na życie.

• Zaczęli od polecania 
produktów znajomym,

• następnie zapraszali ich 
do współpracy,

• potem organizowali pokazy 
i brali udział w akcjach 
prospectingowych,

• oboje zbudowali struktury
i osiągnęli kolejne rangi...



Dziś 
- tworzą team
- mają czas dla siebie
- realizują wspólne cele

- zarabiają pieniądze
- i spełniają marzenia



Skąd właściwie biorą się pieniądze
w Colway International?



• podział marży

Skąd biorą się pieniądze w CI?
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• prowizja generacyjna – naliczana jest od obrotów całej Twojej 
struktury (tzn. Partnerów i Klientów); wypłacana jest aż do 9 generacji, a 
jej wysokość zależy od Twojej rangi

Skąd biorą się pieniądze w CI?



• nadprowizja – 5% obrotu obu stron (prawej i lewej) 
w Twoim Drzewie Nadprowizji

Skąd biorą się pieniądze w CI?



Wysokość prowizji płatnej na poszczególnych generacjach BP w 
strukturze wyrażona w procentach od wartości punktowych 

przypisanych do produktów



Dodatkowo firma wypłaca:

Business Bonus
• 600 zł za zdobycie i utrzymanie rangi 

Business Partner przez 5 z 8 OR

Managersʾ Bonus:
• 2000 zł za zdobycie i utrzymanie rangi 

Manager przez 5 z 8 OR
• 5000 zł za zdobycie i utrzymanie rangi 

Leader
przez 5 z 8 OR 

Skąd biorą się pieniądze w CI?



DIRECTORSʾ BONUS:

• 10 000 zł za zdobycie i utrzymanie 
rangi Vice Director przez 5 z 8 OR

• 20 000 zł za zdobycie i utrzymanie 
rangi Director
przez 5 z 8 OR 

Skąd biorą się pieniądze w CI?



* aby otrzymać premie za awans, pamiętaj
o spełnieniu dwóch kryteriów: 

obrotowego i strukturalnego. 

PRESIDENSʾ BONUS:
• 35 000 zł za zdobycie i 

utrzymanie rangi  Vice 
President przez 5 z 8 OR

• 50 000 zł za zdobycie i 
utrzymanie rangi President
przez 5 z 8 OR 

• 100 000 zł za zdobycie i 
utrzymanie rangi International 
President
przez 5 z 8 OR 

Skąd biorą się pieniądze w CI?



Jak się wypłaca pieniądze w CI?

TO PROSTE!

Jak tylko zarejestrujesz się jako Partner, 
otrzymasz dostęp do Wirtualnego 
Portfela. To właśnie w nim znajdują się 
Twoje zarobione pieniądze.



Wirtualny portfel… i co dalej?

Swoje pieniądze możesz:
• odebrać w formie produktów
• wypłacić na kartę SmartCard
• lub wystawić nam fakturę



Jak odebrać produkty?

Kiedy składasz kolejne zamówienie, 
możesz za produkty zapłacić 
pieniędzmi, które znajdują się 
w Twoim Wirtualnym Portfelu.



Jeżeli zarabiasz od 300 do 5000 zł, możesz 
wyrobić sobie kartę SmartCard i posługiwać się nią 
tak, jak zwykłą kartą bankową.!

Karta dostępna dla Partnerów w Polsce



Jeżeli zarabiasz powyżej 5000 zł i prowadzisz 
działalność gospodarczą, możesz wystawić 
nam fakturę. !



Od czego zacząć?

Jeśli zarejestrujesz 2 aktywnych Memberów
(z zamówieniem za min. 50 PZ), a następnie
oni również zarejestrują 2 aktywnych
Memberów, zyskujesz status BUSINESS
PARTNER (BP).

Od tego momentu masz prawo do prowizji.
Powinieneś jednak pamiętać o własnej
aktywności, czyli zamówieniu na min. 50 PZ
składanym raz na 4 Okresy Rozliczeniowe
(OR).



Aktywność

Każde zamówienie na min. 
50 PZ sprawia, że jesteś 
aktywny przez 4 OR (czyli 
w danym i kolejnych trzech OR).





Aktywność – dodatkowe zasady

Jeśli złożysz zamówienie za min. 50 PZ 
w czasie, kiedy jesteś aktywny, Twoja 
aktywność zostanie przedłużona zgodnie 
z zasadami.

Jeśli złożysz zamówienie za więcej niż 
50 PZ, nadwyżka trafia do słabszej strony 
Drzewa Nadprowizji.





Czym właściwie są Punkty Zakupowe 
i Okres Rozliczeniowy?

• punkty zakupowe (PZ) – każdy produkt ma 
oprócz ceny określoną liczbę PZ; średnia 
wartość 1 PZ = 7 zł netto

• okres rozliczeniowy (OR) – okres 7 dni, zaczyna 
się o 0:00 z poniedziałku na wtorek



Jak budować strukturę i awansować?

Każda zarejestrowana osoba trafia do 
prawej lub lewej strony Twojego Drzewa 
Nadprowizji. 



Jak powstaje Drzewo Nadprowizji?

1. Drzewo Nadprowizji możesz tworzyć samodzielnie. 
W systemie, przy użyciu myszki. Masz tydzień
na umieszczenie nowego Partnera po prawej lub lewej 
stronie Drzewa.

2. Możesz też ustawić w systemie „preferencje 
pozycjonowania”. Wtedy Partnerzy będą umieszczani 
automatycznie. Masz do wyboru: prawą, lewą lub słabszą 
stronę Drzewa.

3. Jeśli wolisz, możesz zdać się na system, który zrobi to za 
Ciebie. Doda nowego Partnera zawsze do słabszej strony.



SALDO ZESPOŁU SILNIEJSZEGO

NADWYŻKA PRZECHODZĄCA 
NA KOLEJNY OKRES 
ROZLICZENIOWY

$

$ $
Max. 2-KROTNOŚĆ 

SALDA SŁABSZEGO 
ZESPOŁU $ $

SALDO ZESPOŁU SŁABSZEGO

PODSTAWA WYLICZENIA PROWIZJI

TY

LEWA STRONA PRAWA STRONA



Wszystkie zarejestrowane przez Ciebie osoby trafiają również 
do Drzewa Generacyjnego.

Granicę nowej generacji w tym Drzewie wyznacza osoba 
o randze Business Partner. Musi ona być aktywna w danym OR.



Aby awansować na kolejne rangi, musisz spełniać 
dwa kryteria:

• obrotowe
• strukturalnie

I tak....



RANGA:

• Business 
Partner

• Manager
• Leader
• Vice Director
• Director
• Vice President
• President
• International

President

Kryterium strukturalne:

min. 2 aktywnych 
Partnerów w różnych 
gałęziach Drzewa 
Generacyjnego



RANGA:

• Business 
Partner

• Manager
• Leader
• Vice Director
• Director
• Vice President
• President
• International

President

Kryterium strukturalne:

Kryterium obrotowe:

min. 2 aktywnych Partnerów 
w różnych gałęziach Drzewa 
Generacyjnego

1 000 PZ (w ciągu 4 OR)
Średnie zarobki miesięczne:
do 1 000 zł



RANGA:

• Business 
Partner

• Manager
• Leader
• Vice Director
• Director
• Vice President
• President
• International

President

Kryterium strukturalne:

Kryterium obrotowe:

min. 3 aktywnych BP

3 000 PZ (w ciągu 4 OR)
Średnie zarobki miesięczne:
1 500 - 2 500 zł



RANGA:

• Business 
Partner

• Manager
• Leader
• Vice Director
• Director
• Vice President
• President
• International

President

Kryterium strukturalne:

Kryterium obrotowe:

min. 3 aktywnych 
Managerów

8 000 PZ (w ciągu 4 OR)
Średnie zarobki miesięczne:
4 500 zł 



RANGA:

• Business 
Partner

• Manager
• Leader
• Vice Director
• Director
• Vice President
• President
• International

President

Kryterium strukturalne:

Kryterium obrotowe:

min. 2 aktywnych 
Leaderów

15 000 PZ (w ciągu 4 OR)
Średnie zarobki miesięczne:
7 500 zł



RANGA:

• Business 
Partner

• Manager
• Leader
• Vice Director
• Director
• Vice President
• President
• International

President

Kryterium strukturalne:

Kryterium obrotowe:

min. 2 aktywnych 
Vice Directorów

30 000 PZ (w ciągu 4 OR)
Średnie zarobki miesięczne: 
16 500 zł



RANGA:

• Business 
Partner

• Manager
• Leader
• Vice Director
• Director
• Vice President
• President
• International

President

Kryterium strukturalne:

Kryterium obrotowe:

min. 2 aktywnych 
Directorów

80 000 PZ (w ciągu 4 OR)
Średnie zarobki miesięczne: 
30 000 zł



• program lojalnościowy Business Class
• program dodatkowych korzyści
• Międzynarodowe Konferencje
• szkolenia szyte na miarę
• program samochodowy
• większa prowizja

Kolejne awanse – to także kolejne przywileje



To jeszcze nie koniec…



Współpracując z Colway International cieszyć się
- świetnymi produktami,
- stałym dochodem,
- współpracą z kreatywnymi ludźmi...

Wystarczy, że zostaniesz PARTNEREM COLWAY INTERNATIONAL



Jeśli nie zarabiasz jeszcze z Colway 
International, podejmij decyzję.
Oto 4 kroki w ścieżce kariery C.I



Poproś osobę, która 
Cię zaprosiła o jej 

link partnerski 



Poproś osobę, która 
Cię zaprosiła o jej 

link partnerski 

Załóż konto podając 
podstawowe dane:

- imię i nazwisko
- PESEL
- adres 



Poproś osobę, która 
Cię zaprosiła o jej 

link partnerski 

Załóż konto podając 
podstawowe dane:

- imię i nazwisko
- PESEL
- adres 

Wnieś roczną opłatę 
rejestracyjną w 

wysokości 199 zł 
lub... 



Poproś osobę, która 
Cię zaprosiła o jej 

link partnerski 

Załóż konto podając 
podstawowe dane:

- imię i nazwisko
- PESEL
- adres 

Wnieś roczną opłatę 
rejestracyjną w 

wysokości 199 zł 
lub... 

Złóż pierwsze 
zamówienie o wartości 
min. 50 PZ i zapłać tylko 
39,90 zł za roczną opłatę 

rejestracyjną



Poproś osobę, która 
Cię zaprosiła o jej 

link partnerski 

Załóż konto podając 
podstawowe dane:

- imię i nazwisko
- PESEL
- adres 

Wnieś roczną opłatę 
rejestracyjną w 

wysokości 199 zł 
lub... 

Złóż pierwsze 
zamówienie o wartości 
min. 50 PZ i zapłać tylko 
39,90 zł za roczną opłatę 

rejestracyjną

Ciesz się 
produktami z 

25% rabatem na 
produkty!



Poproś osobę, która 
Cię zaprosiła o jej 

link partnerski 

Załóż konto podając 
podstawowe dane:

- imię i nazwisko
- PESEL
- adres 

Polecaj 
produkty 

innym

Wnieś roczną opłatę 
rejestracyjną w 

wysokości 199 zł 
lub... 

Złóż pierwsze 
zamówienie o wartości 
min. 50 PZ i zapłać tylko 
39,90 zł za roczną opłatę 

rejestracyjną

Ciesz się 
produktami z 

25% rabatem na 
produkty!



Poproś osobę, która 
Cię zaprosiła o jej 

link partnerski 

Zapraszaj do 
współpracy

Załóż konto podając 
podstawowe dane:

- imię i nazwisko
- PESEL
- adres 

Polecaj 
produkty 

innym

Wnieś roczną opłatę 
rejestracyjną w 

wysokości 199 zł 
lub... 

Złóż pierwsze 
zamówienie o wartości 
min. 50 PZ i zapłać tylko 
39,90 zł za roczną opłatę 

rejestracyjną

Ciesz się 
produktami z 

25% rabatem na 
produkty!



Poproś osobę, która 
Cię zaprosiła o jej 

link partnerski 

Ciesz się 
produktami z 

25% rabatem na 
produkty!

Zapraszaj do 
współpracy

Załóż konto podając 
podstawowe dane:

- imię i nazwisko
- PESEL
- adres 

Polecaj 
produkty 

innym

Uzyskaj 40% 
rabat na 
produkty

Wnieś roczną opłatę 
rejestracyjną w 

wysokości 199 zł 
lub... 

Złóż pierwsze 
zamówienie o wartości 
min. 50 PZ i zapłać tylko 
39,90 zł za roczną opłatę 

rejestracyjną



Poproś osobę, która 
Cię zaprosiła o jej 

link partnerski 

Zapraszaj do 
współpracy

Załóż konto podając 
podstawowe dane:

- imię i nazwisko
- PESEL
- adres 

Polecaj 
produkty 

innym

Uzyskaj 40% 
rabat na 
produkty

Zarabiaj
z Colway 

International

Wnieś roczną opłatę 
rejestracyjną w 

wysokości 199 zł 
lub... 

Złóż pierwsze 
zamówienie o wartości 
min. 50 PZ i zapłać tylko 
39,90 zł za roczną opłatę 

rejestracyjną

Ciesz się 
produktami z 

25% rabatem na 
produkty!



Zarabiaj z
Colway International!
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